УМАНСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

Н

ародився 17 березня 1982 р. в с. Торговиця Новоархангельського району Кіровоградської області
в сім’ї вчителів — Івана Васильовича та Ганни
Павлівни.
За порадою батьків обрав фахову сферу в сільськогосподарському виші. Завжди любив рахувати, аналізувати
економічні показники. Протягом 1999–2004 рр. навчався
на факультеті економіки та підприємництва Уманської
сільськогосподарської академії за спеціальністю «Облік
та аудит».
Після закінчення університету працював в Управлінні
агропромислового розвитку Кіровоградської облдержадміністрації. Потім — в Управлінні торгівлі Кіровоградської
міської ради, де пройшов шлях від спеціаліста до керівника
відділу. Надалі майже два роки був головою Вільшанської
райдержадміністрації в Кіровоградській області, де більш
детально йому довелося займатися питаннями агропромислового розвитку та економіки.
Упродовж трудової діяльності Олександр Іванович здобув ще дві вищі освіти: магістра державного управління
у Дніпропетровському регіональному інституті Національної академії державного управління при Президентові
України та магістра з правового забезпечення і адміністрування в Національному університеті «Одеська юридична
академія».
Сьогодні обіймає посаду заступника генерального директора з агропромислових питань підприємства з іноземними інвестиціями «Ікс-Агротех-Груп». Нині компанія має

МАЛИЧЕНКО
Олександр
Іванович
Випускник
факультету економіки
та підприємництва (2004)
Заступник генерального
директора з агропромислових
питань підприємства
з іноземними інвестиціями
«Ікс-Агротех-Груп»
спільні плани щодо співпраці з Уманським національним
університетом садівництва.
У вільний час О. І. Маличенко любить займатися спортом та подорожувати, пізнаючи світ.
Щасливий сім’янин. Разом із дружиною Іриною, яка
є лікарем за фахом, виховує двох донечок — Даринку та
Полінку.
Життєве кредо: «Постійно рухатися вперед, аналізувати минуле, робити висновки та планувати майбутнє».
З нагоди ювілею альма-матер Олександр Іванович вітає дорогих педагогів Уманського національного університету садівництва із визначною датою в історії вишу.
Бажає невпинного розвитку та зміцнення на науковій
ниві.

Н

ародився 23 серпня 1982 р. в с. Синицівка Ульяновського району Кіровоградської області.
Упродовж 1999–2004 рр. навчався на факультеті
економіки та підприємництва Уманської сільськогосподарської академії за спеціальністю «Облік та аудит». За
словами Р. М. Бершадського, вибір факультету пов’язаний
із бажанням отримати аналітичні компетенції, а вибір
закладу зумовлений його гарною славою в околиці. Зазначений виш юнак закінчив із червоним дипломом. Сьогодні очолює відділ андеррайтингу Управління ризиків
АТ «Сбербанк». Трудовий стаж Романа на сьогодні складає близько 15 років, напрацьований в п’яти банках
і пов’язаний з аналізом кредитних ризиків.
Рідні Романа Михайловича старанно працюють у галузі
сільського господарства багато років. Батько, Михайло Миколайович, у 1991 р. закінчив факультет агрономії Уманського
сільськогосподарського інституту імені О. М. Горького.
Майже протягом усього трудового шляху батько займається
вирощуванням сільськогосподарської продукції. Тривалий
час працював головним агрономом колективного господарства, на поточний час обробляє родинні сільськогосподарські паї. Освіта й робота матері, Людмили Валентинівни,
також пов’язані з сільським господарством, а практичний
досвід з року в рік вона реалізовує на присадибній ділянці.
Дружина Р. М. Бершадського Ірина, разом з Романом,
виховує донечку Ульянку.
У вільний час полюбляє грати у великий теніс і ходити
на риболовлю.

САДІВНИЦТВА

БЕРШАДСЬКИЙ
Роман
Михайлович
Випускник
факультету економіки
та підприємництва (2004)
Керівник відділу андеррайтингу
Управління ризиків
АТ «Сбербанк»

Життєве кредо: «Що посієш, те й пожнеш!»
Ключову роль у житті Романа Михайловича відіграла
Уманська сільськогосподарська академія. Він зауважує, що
цей навчальний заклад пройшов славетний шлях становлення, підготував багато висококваліфікованих фахівців,
які зробили вагомий внесок у розвиток сільського господарства України. Відзначає високоінтелектуальні наукові
розробки професорів університету, в яких запропоновано
шляхи вдосконалення системи агропромислового комплексу країни.
З нагоди знаменного ювілею Уманського національного університету садівництва Р. М. Бершадський
бажає викладацькому колективу, обслуговуючому персоналу та студентам здоров’я, творчої наснаги й великих
досягнень!
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